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UCHWAŁA NR LXI/532/10 
 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

 z dnia 29 wrzeĝnia 2010 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka, wzdłuż obwodnicy drogowej, w obrębach 
geodezyjnych: Zacisze, część obrębu Niedźwiedna, część obrębu Zabłocie oraz część obrębu Pławnica  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40  
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
z późn. zm.1)) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.2)), 
oraz w związku z uchwałą XLIII/376/09 z dnia  
25 czerwca 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, po stwierdzeniu zgodnoĝci z ustale-
niami studium uwarunkowaě i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta i gminy By-
strzyca Kłodzka (uchwały nr: XXXVIII/232/97 
i XXXVIII/233/97 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodz-
kiej z dnia 6 czerwca 1997 roku) Rada Miejska 
w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego plan 
zagospodarowania przestrzennego terenu położo-
nego w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka, 
wzdłuż obwodnicy drogowej, w obrębach geode-
zyjnych: Zacisze, częĝć obrębu Niedźwiedna, czeĝć 
obrębu Zabłocie oraz częĝć obrębu Pławnica, przy-
jętego uchwałą nr XLIV/351/2002 Rady Miejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 kwietnia 2002 r. 
(Dz. Urz. Woj. Dolnoĝląskiego Nr 177, poz. 2553 
z 20 sierpnia 2002 roku). 

2. Zmianą obejmuje się ustalenia dotyczące 
odprowadzenia i unieszkodliwienia ĝcieków. 

§ 2. Paragraf 8 ust. 2 pkt 3 uchwały o której 
mowa w § 1 niniejszej uchwały otrzymuje brzmie-
nie: „3) dopuszcza się lokalizację indywidualnych 
zbiorników na nieczystoĝci (szamb) oraz przydo-
mowych oczyszczalni ĝcieków, do czasu realizacji 
zbiorowej kanalizacji sanitarnej, włączonej do ist-
niejącej miejskiej oczyszczalni ĝcieków,” 

§ 3. Pozostałe ustalenia uchwały nr XLIV/351/ 
/2002 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 
27 kwietnia 2002 r. wraz z rysunkiem planu, sta-
nowiącym załącznik graficzny nr 1, pozostają bez 
zmian. 

§ 4. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) rysunek zmiany planu w skali 1 : 10 000, stano-

wiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszej 
uchwały, okreĝlający granice wprowadzenia 
zmiany, o której mowa w § 2; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadaě własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych, sta-
nowiące załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia 
uwag do projektu planu, stanowiące załącznik 
nr 3. 

§ 5. Uchwała niniejsza wraz z treĝcią uchwały, 
o której mowa w § 3, stanowi jednolicie obowiązu-
jące przepisy prawa miejscowego. 

§ 6. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 7. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po 
upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnoĝląskiego. 

 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Bronisław Patynko 

_______________ 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  

poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420  
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954  
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201,  
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804 i Nr 149, poz. 996. 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr LXI/532/10 
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej  
z dnia 29 września 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr LXI/532/10 
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej  
z dnia 29 września 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka,  
wzdłuż  obwodnicy drogowej, w obrębach geodezyjnych: Zacisze, część obrębu  Niedźwiedna,  

część obrębu Zabłocie oraz część obrębu Pławnica 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej roz-
strzyga, co następuje: 

Na podstawie wykazu sporządzonego przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej i załączonego do doku-
mentacji planistycznej w sprawie braku uwag do projektu planu miejscowego zagospodarowania prze-
strzennego wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleě planu na ĝro-
dowisko – nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXI/532/10 
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej  
z dnia 29 września 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej  

oraz zasad ich finansowania 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 
i art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 184, ust. 2 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. z późn. zm.) 
Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej ustala, co na-
stępuje: 

§ 1. Zadania własne gminy stanowią inwesty-
cje, które służą zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkaěców gminy i do których zalicza się między 
innymi: infrastrukturę techniczną obejmująca 
urządzenia i sieci zaopatrzenia w wodę i odbioru 
ĝcieków oraz drogi gminne. 

§ 2. Stwierdza się, że ustalenia „Zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego w granicach miasta Bystrzyca 
Kłodzka, wzdłuż obwodnicy drogowej, w obrębach 
geodezyjnych: Zacisze, częĝć obrębu Niedźwiedna, 
częĝć obrębu Zabłocie oraz częĝć obrębu Pławni-
ca” nie zawierają żadnych zadaě inwestycyjnych 
z zakresu infrastruktury technicznej, które stanowi-
łyby zadania własne gminy. 

§ 3. Na podstawie ustaleě § 2 niniejszego roz-
strzygnięcia stwierdza się, że nie ma przesłanek ani 
podstaw do podejmowania rozstrzygnięcia o spo-
sobie realizacji zadaě z zakresu infrastruktury 
technicznej oraz zasad ich finansowania i w związ-
ku z tym rozstrzygnięcie w tej sprawie uznaje się za 
bezprzedmiotowe.
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UCHWAŁA NR XLVI/453/10 
 RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU 

 z dnia 28 wrzeĝnia 2010 r. 

w sprawie określenia na rok 2011 liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie 
transportu drogowego taksówką 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r.  
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.,  
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 1337, z 2007 r.  

Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.  
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458., z 2009 r.  
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz 
z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 wrzeĝnia 2001 r. 
o transporcie drogowym (t.j.: Dz. U. z 2007 r.  
Nr 125, poz. 874, Nr 176, poz. 1238, Nr 192,  
poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227,  
poz. 1505, Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18,  


